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Prima, zoals Z elda altijd is

SP ELEN  // GAME
THE LEGEN D OF Z ELDA
A LIN K BETWEEN  WORLDS
N I N T E N DO
Voor: Nintendo 3DS, € 45 vvvVV

De Zelda-serie kreeg
de afgelopen jaren
steeds vaker de
kritiek in herhaling
te vallen. Ironisch
dus dat de vernieu-
wendste Zelda in
jaren tegelijk ook
een remake is, de
letterlijkste herha-
ling in de reeks tot
nu toe.
In de spelwereld
van The Legend of
Zelda: A Link to the
Pa s t uit 1991 – niet
het eerste deel,
maar wel de grond-
legger van de
klassieke actie-
a vo n t u r e n f o r m u -
le – speelt zich
een nieuw
verhaal
a f.
De
grote
i n n ov a t i e
is dat ‘items’
zoals het bom-
metje en de pijl-
en-boog, tegelijk
wapens en instru-
menten om puzzels
op te lossen, niet
meer gaandeweg
maar vanaf het
begin beschikbaar
zijn. Dat geeft een
prettig gevoel van
vrijheid.

Jammer is wel dat
de puzzels wat lich-
ter zijn, met name
waar die voort-
komen uit het
samenspel van de
lichte en duistere
variant van de spel-
wereld. De aha-
erlebnis na een tijd-
je vruchteloos aan-
klooien is daarom
minder sterk. De
fraaie, nieuwe
mogelijkheid om
als een krijtteke-
ning langs muren
te bewegen, kan
daar niet tegenop.
Ook jammer: er
wordt niet veel

gedaan met het
gegeven dat er

zich eer-
der
een

a vo n -
tuur heeft

afgespeeld
in deze omge-

ving. Bij aan-
vang wordt gehint
naar dit soort inter-
tekstualiteit, maar
het komt uiteindelijk
niet uit de verf. Een
prima game verder,
hoor – zoals Zelda
dat altijd is.
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